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ABSTRACT 
 

Författare:  Ulrika Borgström 

Titel:  70- talisterna och arbetstillfredsställelsen  

Uppsats:   Soc 344, 41-60 poäng 

Handledare:  Anders Järnegren 

Sociologiska Institutionen, vårterminen 2006 
 

Bakgrund: Utifrån personer födda på 1970- talet diskuteras vilka faktorer det är som bidrar 

till att känna arbetstillfredsställelse. Generationstillhörigheten påverkar attityden till arbetet 

och nya generationers värderingar skiljer sig från tidigare generationers. 70- talisterna är även 

speciella då deras första möte med arbetsmarknaden var en djup ekonomisk 

konjunkturnedgång som endas kan jämföras med 20- och 30- talens depression.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att personer födda på 1970- talet 

känner arbetstillfredsställelse. Delsyften är att se om det finns könsmässiga skillnader i denna 

grupp samt skillnader på dem födda i Sverige och utanför Sveriges gränser. 

 

Material: Det teoretiska materialet behandlar begreppen generationer och 

arbetstillfredsställelse. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med fyra informanter 

som alla är födda på 1970- talet.  

 

Slutsats: Slutsatsen av mitt arbete visar på att organisationens uppbyggnad, om den öppnar 

upp för utveckling, initiativtagande och den anställdes möjlighet till påverkan är väldigt viktig 

för den övergripande arbetstillfredsställelsen. Oklara och otydliga besked från ledning, 

otillräckliga arbetsbeskrivningar och förändringar i organisationen påverkar 

arbetstillfredsställelsen negativt.  

  

Nyckelord: 70- talister, generationer, arbetstillfredsställelse, job satisfaction, organisation.  
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1. Inledning 
 

Work is one of the most absorbing things men can think and talk about. It fills the greater part of 

day for most of us. For the fortunate it is the source of great satisfactions; for many others it is the 

cause of grief.1 

 

Varje dag går miljontals människor till ett arbete med likgiltighet, tvång, glädje eller sorg. Inte 

sällan är arbetet en källa till diskussioner vänner och familj emellan eftersom det utgör en stor 

del av individens vardag. En del ser arbetet som ett kall, andra ser det som ett nödvändigt ont. 

Den lutheranska arbetsmoralen har porträtterat arbetet som en plikt som har ”ett värde i sig; 

det är inget man kan smita undan från utan att förlora i självaktning”.2 Arbete har även haft en 

framträdande roll inom den klassiska sociologiska forskningen genom bland annat Weber, 

Durkheim och Marx.3  

 

Samtidigt som arbetet inte längre är den grundläggande premissen för överlevnad har det 

blivit allt mer av en social institution. Individer umgås på sina arbetsplatser och de hålls 

samman inte bara på grund av lönen och uppgifterna men även genom exempelvis 

konferenser, personalfester och aktiviteter utanför arbetstid. Samhälleliga traditioner och 

sedvänjor har även tagit sig in på arbetsplatsen och ett tydligt exempel på detta är det 

traditionella Lucia- firandet som har blivit något av ett måste på många arbetsplatser. Denna 

utveckling syns även i det fackliga arbetet då de tar allt större social roll för arbetstagarna i 

exempelvis krissituationer.4   

 

Den äldre generationen är på väg ut ur arbetslivet och den nya generationen är på väg in. Om 

cirka fem år kommer stora grupper av 40- talister att nå pensionsåldern och in på 

arbetsmarknaden kommer de födda på 70- och 80- talen. De nya gruppernas värderingar 

angående arbete skiljer sig från de tidigare generationernas.5 I vår omgivning interagerar vi 

                                                 
1 Herzberg, F & Mausner, B & Bloch Snyderman, B (1993) The Motivation to Work. Transaction Publishers: 
New Jersey. Sid. 3  
2 Ahrne, G. (1987) Att ha ett arbete. En kritik av tesen om arbetets minskade betydelse. Sid 131 i Björnberg, U. 
& Hellberg, I. (red) (1987) Sociologer ser på arbete. Festskrift till Edmund Dahlström. Arbetslivsscentrum: 
Stockholm.  
3 A.a. Sid.134 
4 A.a. Sid. 138 
5 Fürth, T. (2004) Ny generation, nya krav. http://www.komigen.org/seminarium/ 
0402_kronika_ny_generation.pdf (060407) 
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ständigt med människor som förhåller sig till arbete, politik och familj på olika sätt beroende 

på att de är födda under olika decennier. På så vis anses attityden till exempelvis arbetet vara 

format av den generation man tillhör. Med andra ord avgör generationstillhörigheten likväl 

som exempelvis kön och social klass vilken betydelse arbetet har för människan.6 

 

1.1 Bakgrund 

 

Denna uppsats ska dock handla mindre om varför individer arbetar och hur deras inställning 

till arbete ser ut i stort och mer om vad det är som gör att de känner tillfredsställelse med sitt 

arbete. Detta kommer att genomföras utifrån 70-talisternas perspektiv. För många av dem som 

föddes på 1970- talet var det första mötet med arbetsmarknaden en rekordhög arbetslöshet. I 

början av 1990-talet drabbades den svenska arbetsmarknaden av en kraftig 

konjunkturnedgång som endast kan jämföras med 1920- och 1930- talens depressioner. 

Mellan 1990 och 1993 steg arbetslösheten i Sverige från 75 000 personer till 356 000 personer 

vilket är en ökning från 1.6 procent till 8.2 procent av arbetskraften.7  Denna nedgång 

drabbade ungdomar hårdast och under hösten 1992 var över 100 000 ungdomar aktiva i 

arbetsmarknadsutbildning eller på ungdomspraktikplats. Under våren 1993 stod mer än en 

fjärdedel utanför den reguljära arbetsmarknaden. 8  

 

1.2 Syfte och Frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att personer födda på 

1970- talet känner arbetstillfredsställelse. Delsyften är att se om det finns könsmässiga 

skillnader i denna grupp samt skillnader på dem födda i Sverige och dem födda utanför 

Sveriges gränser.  

 

Frågeställning: Vad är arbetstillfredsställelse för en 70- talist? 
 
                                                                                                                                                         
 
6 Bohlin, I. (2003) De kallar oss unga. Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie 2003:1. Sid. 23.  
7 Regnér, H. (2000) Ändrade förutsättningar för arbetsmarknadspolitiken? I Välfärdens förutsättningar, SOU 
2000:37. Sid. 86.  
8 Börjesson, M. (1993) Arbete - arbetslöshet och ungdomars framtidstro: en undersökning med utgångspunkt 
från en intervjuundersökning bland 1000 ungdomar i Sverige våren 1993. Statens ungdomsråd: Stockholm. Sid. 
7,20  
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1.3 Disposition 

 

Inledningsvis presenteras syfte och frågeställning samt metodavsnittet. Därefter redogörs för 

den tidigare forskningen och den teoretiska ramen kring begreppen generation och 

arbetstillfredssällelse. Därefter genomförs en analys av det teoretiska materialet tillsammans 

med det empiriska materialet från mina informanter. Avslutningsvis genomförs en avslutande 

diskussion.  

 

2. Metod 
 

I denna uppsats diskuteras teorier kring begreppen generation och arbetstillfredsställelse. 

Utöver detta genomförs även kvalitativa intervjuer med fyra informanter angående deras syn 

och uppfattning om arbetstillfredsställelse. 

 

Inledningsvis startades en litteratursökning på ämnena ”generation” och 

”arbetstillfredsställelse”. Jag sökte på dessa begrepp på Google, Lunds Universitets 

bibliotekskataloger Lovisa, Elin@Lund, LIBRIS, Malmö Högskolas bibliotekskatalog Vega 

samt Malmö Stadsbiblioteks katalog. Från dessa sökningar fick jag uppgifter om böcker, 

avhandlingar och uppsatser av studenter på C- och D- nivåer vid universitet och högskolor. 

Denna litteratur gav sedan i sin tur ytterligare information och till slut skapades en bild av 

vilken forskning som varit mest framträdande och betydelsefull. Generationsbegreppet var 

övervägande brett och välforskat medan arbetstillfredsställelse var svårare att skapa en bild 

av.  I slutändan genomfördes en presentation av den mest framträdande litteraturen inom 

ämnet. Så långt det var möjligt har jag använt originaltexterna.  

 

När den teoretiska bakgrunden var avklarad genomförde jag intervjuer. Inom den kvalitativa 

forskningen ingår intervjuer med individer för att skapa sig en bild för sociala mönster och 

sammanhang. På detta vis blir mina informanter inte representanter för sig själva utan 

representanter för ett specifikt fenomen.9 Utmärkande för kvalitativ intervju är att den som 

intervjuar följer upp det som sägs från den intervjuade för att på så vis skapa en övergripande 

förståelse av ämnet.  Sociologen Karin Widerberg skriver: 

 

                                                 
9 Widerberg, K. (2002) Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur: Lund. Sid. 67 

 5

mailto:Elin@Lund


Intervjuer innebär att forskaren använder samtalsformen för att få fram andras muntliga uppgifter, 

berättelser och förståelser. Intervjun kan vara mer eller mindre styrd på förhand – exempelvis i 

form av en utarbetad och detaljerad intervjuguide - eller så får frågorna utvecklas under intervjuns 

gång. 10 

 

Widerberg pekar på betydelsen av en intervjuguide som innehåller de olika aspekter och 

teman man vill beröra. Samtidigt är det viktigt att skapa utrymme för informanten att själv 

framhålla de punkter hon/han anser vara viktiga.11 Inför intervjuerna skapade jag en 

intervjuguide utifrån det teoretiska material jag studerat. Intervjuguiden fungerade mest som 

en ”checklista” från min sida, en hjälp till att beröra de områden som var viktiga att beröra. 

Utöver detta kunde informanterna själva till stor del styra vad de ville diskutera. Intervjuerna 

fick på så vis en avspänd och informell karaktär där vi diskuterade de berörda ämnena. Då 

intervjuerna bokades berättade jag även i stora drag vilka begrepp min uppsats skulle beröra 

vilket gav dem cirka en vecka på sig att fundera på vad arbetstillfredsställelse betydde för 

dem.  

 

Kontakten med informanterna skedde på olika vis. En av dem var en vän, en annan en bekant 

och de andra fick jag kontakt med genom vänner. Sociologen Diana Mulinari pekar på att det 

kan vara svårt att ”lyssna på berättelser i egenskap av vän, och att få tillgång till information i 

egenskap av författare”.12 Med andra ord krävde intervjuerna med de jag tidigare hade en 

relation till mer av mig som författare till uppsatsen. Möjligtvis använde jag mig mer av 

intervjuguiden i dessa intervjuer, ett sätt att hålla en mer formell distans till informanten.  

 

Två av intervjuerna genomfördes på Malmö Högskolas bibliotek, en av dem hemma hos 

informanten och den sista på informantens arbetsplats. Intervjuerna bandades för att senare 

transkriberas för analys. I samråd med informanterna bestämdes att vi skulle vara tillgängliga 

för varandra om vi vid en senare tidpunkt ville komplettera eller klargöra någonting. Detta 

skedde per telefon två gånger från min sida och en gång från en av informanterna. För att 

bevara deras anonymitet användes inte de riktiga namnen i analysen. Namnen valdes i samråd 

med informanterna.   

 

                                                 
10 A.a. Sid. 16 
11 A.a. Sid. 100 
12 Mulinari, D. (1999) Vi tar väl kvalitativ metod – det är så lätt. Sid. 53 i Sjöberg, K. (red) (1999) Mer än kalla 
fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur: Lund.  
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När transkriberingen var klar började jag med att läsa igenom materialet för att få en bild av 

deras olika förhållningssätt. Mulinari menar att ”Tolkning innebär att utforska variationer och 

likheter i informanters berättelse för att förstå när och varför och hur deras berättelser skiljer 

sig åt.”13 När arbetet med analyser påbörjades använde jag det teorinära förhållningssättet. 

Widerberg skriver: 

 
Ett teorinära förhållningssätt innebär att man utifrån en eller flera teorier eller begrepp har ställt 

upp de teman man önskar belysa via empirin.14  

 

För mig innebar detta att sammanlänka teorier kring generationer och arbetstillfredsställelse 

med det mina informanter sa i intervjuerna.  

 

2.1 Urval och begränsningar 

 

Jag valde att fokusera på 70- talisternas uppfattning av arbetstillfredsställelse av två 

anledningar. Den ena var, som jag tidigare diskuterat, att deras första möte med arbetslivet såg 

annorlunda ut jämfört med tidigare generationer. Lågkonjunkturen på 1990- talet kom 

samtidigt som de avslutade sina gymnasieutbildningar. Förutom detta är de nu i åldrarna 27-

36 vilket innebär att de har erfarenhet av arbetslivet. Denna erfarenhet har gett dem möjlighet 

till att skapa sig en uppfattning angående arbetstillfredsställelse. Utöver detta valde jag att 

intervjua dem som har läst, eller just nu läser vidare på universitetsnivå. Detta gör jag då jag 

menar att de har tagit ett aktivt val angående vilket arbete de vill utföra. Jag har även valt att 

intervjua dem som inte har familj då jag inte ville att diskussioner kring detta skulle uppta 

deras svar.   

 

2.1.1 Presentation av informanterna  

 
Ilir föddes i Albanien 1975. Han gick i skolan i Sverige och tog studenten 1994. Just nu är 

han tjänstledig från ett arbete på en grossistfirma där ha under två års tid varit anställd till att 

utföra diverse arbetsuppgifter. Under denna ledighet studerar han Idrottsvetenskap och 

                                                 
13 A.a  Sid. 45 
14 Widerberg, K. Sid. 145 

 7



Genusvetenskap på Malmö Högskola. Han bor ensam och har inga barn. Intervjuades den 20 

april 2006. 

 

Johan föddes 1974 i Sverige och är även uppvuxen här. Han tog studenten 1992 och därefter 

en kandidatexamen i Islamologi och IMER. Sedan sex år tillbaka arbetar han inom Human 

Resource området. Han bor ensam och har inga barn. Intervjuades den 27 april 2006.  

 

Julie föddes i Storbritannien 1973. Hon gick till största del i skolan i Sverige och tog 

studenten 1991. Därefter läste hon två år på universitetet, bland annat Vetenskaplig grundkurs 

och första året på Förskolelärare- programmet. Sedan sex år tillbaka arbetar hon som 

innesäljare på ett förpackningsföretag mot den svenska marknaden i Köpenhamn. Hon bor 

ensam och har inga barn. Intervjuades den 28 april 2006.   

 

Anna föddes 1972 i Sverige och är även uppvuxen här. Hon tog studenten 1990 och senare en 

kandidatexamen i sociologi vid universitetet. Sedan fyra år tillbaka arbetar hon som 

biografföreståndare. Hon bor ensam och har inga barn. Intervjuades den 2 maj 2006.  

 

 

3. Tidigare forskning och teoretisk ram 
 

Inledningsvis kommer generationsbegreppet att behandlas och därefter arbetstillfredsställelse.  

 

3.1 Generationer 

 

Thomas Fürth, verksam vid Institutet för Framtidsstudier menar att individers värderingar och 

syn på arbete präglas av det samhälle de växer upp i. Han skriver: 

 
Olika tider föder olika värderingar och synsätt. Grundläggande värderingsmönster är inget som 

individen med lätthet kan kliva ur. Att vara barn av sin tid betyder att man är bunden till den tid 

man vuxit upp i. Att kunna förstå skilda generationers olika värderingsmönster är ett måste för den 

arbetsgivare som vill rekrytera och behålla framtidens medarbetare.15 

 

                                                 
15 Fürth, T. (2004) A.a.  
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Det finns olika vis på vilket man definierar en generation. En av dessa är att en generation är 

det tidsintervall som förlöper från det att en människa föds till dess att hon/han får egna barn 

och är då cirka 30 år. På detta sätt kan man säga att det går tre generationer på ett sekel. Vill 

man dock utläsa skillnader mellan generationer kan det vara på sin plats att använda sig av en 

annan definition vilken i sin tur kan delas in i tre olika faktorer.  

 

1. Tidsandan. Denna faktor tar hänsyn till de närliggande åldersgrupperna i en viss 

historisk- social process. De jämnåriga individerna har gemensam 

erfarenhetsbakgrund. Det är de historiska och sociala skeenden som avgör hur många 

generationer en viss tid har. Sker den sociala förändringen snabbt uppkommer då flera 

generationer än om den sociala förändringen är långsam.  

2. Samhällsförändringar. Vissa likheter med den tidigare men fokuserar mer på att 

individer födda i olika tidsåldrar har olika erfarenheter. Sociala system förändras 

vilket påverkar värderingar, livsstilar och attityder.  

3. Livscykelförlopp. Individer i olika stadier i livscykeln identifierar sig mer eller mindre 

med olika sociala institutioner och förhållanden. Detta innebär att människor ägnar 

olika stadier i sitt liv åt olika saker, till exempel vid en viss tid påbörjar man sitt 

arbetsliv, en annan påbörjar man familjebyggandet och så vidare.      

 

Det är dock viktigt att betona att bara för att en viss åldersgrupp har växt upp under en viss 

tidsperiod måste de för den skull inte ha samma erfarenhetsbakgrund. Det finns olika 

”undergrupper” beroende på exempelvis om individen har växt upp i en storstad, på landet, 

har lång eller kort utbildning och så vidare.16  

 

3.1.1 Generationer: Värderingar och attityder 
  

En värdering kan definieras ”grundläggande trögflytande orienteringar som styr människors 

attityder och beteenden”17 och attityder kan definieras som ”uttryck för värdering”18. 

Attitydbegreppet används av flertalet sociologer för att förstå hur individer tänker, agerar och 

orienterar sig i tillvaron. Det är framförallt genom den tidiga ålderns socialisation som 

                                                 
16 Andersson, B-E. (1982) Generation efter Generation. Om tonårskultur, ungdomsrevolt och 
generationsmotsättningar. Liber: Stockholm. Sid. 128-131 
17 Bohlin, I. (2003) Sid. 19.  
18 A.a. 
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värderingar och attityder formas och sker i relation till andra och i ett sammanhang, en 

kontext där den viktigaste kontexten är familjen.19  

 

3.1.2 Mannheim 

 

En av dem som har studerat fenomenet generation är sociologen Karl Mannheim. Han menar 

att generationsforskningen skapar en oumbärlig guide i att förstå strukturer inom sociala och 

intellektuella rörelser. Han menar att en generation inte är en konkret grupp såsom exempelvis 

en familj eller en religiös rörelse, grupper som är inte kan existera om medlemmarna inte har 

kunskap om varandra såväl som fysisk närhet. En konkret grupp utgörs med andra ord av 

individer i en naturligt utvecklad grupp eller genom frivillighet.20 Angående det som förenar 

en generation skriver han: 

 
The fact that people are born at the same time, or that their youth, adulthood, and old age coincide, 

does not in itself involve similarity of location; what does create at similar location is that they are 

in a position to experience the same events and data, etc., and especially that these experiences 

impinge upon a similarly “stratified” consciousness. 21  

 

Vidare menar Mannheim att det är genom samhällsförändringar som olika 

generationsbestämda åsikter framkallas och på grund av detta bör man vid en 

generationsanalys utgå från bestämda och konkreta historiska problem. Dessa konkreta 

historiska problem som uppkommer under en viss tidsperiod kallas enligt Mannheim en 

aktuell generation. Han menar att: 

 
De individer som befinner sig i den aktuella generationen och som samtidigt befinner sig inom i 

samma positioner i livscykeln kan utifrån detta utveckla ett specifikt generationsmedvetande, som 

förenar dem som en sociologisk generation.22    

 

Generationsbegreppet har med andra ord mer att göra med specifika tankesystem och mindre 

att göra med åldersklass.  

                                                 
19 A.a. Sid. 20  
20 Mannheim, K. (1952) The Problem of Generation I Essays of Sociology of Knowledge. London: Routledge 
and Kegan Paul: London.  Sid. 352ff 
21 A.a. Sid. 364 
22 Bohlin, I. (2003) Sid. 21  
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3.1.3 Inglehart 

 

Ronald Inglehart är en annan forskare som studerat generationer och tidsandan utifrån teorier 

om materiella och postmateriella värderingar. Inglehart menar att värderingar till stor del 

formas under den primära socialisationen. Väsentligast är under vilka socio- ekonomiska 

villkor denna socialisation har skett. På grund av detta kan man utläsa tydliga värdemässiga 

skillnader mellan yngre och äldre. Har socialisationen skett under otrygga förhållanden såsom 

under ekonomiska nedgångar leder detta till ett materialistiskt synsätt där ekonomisk och 

social trygghet prioriteras högst. Efter andra världskriget har västvärlden upplevt en 

utbyggnad av välfärdsstatens trygghetssystem och ekonomisk uppgång vilket istället har lett 

till post- materiella värderingar. Självförverkligande och social tillhörighet har då istället 

prioriterats högst.23  

 

Samtidigt menar Inglehart att varje ny generation får mer postmateriella värderingar jämfört 

med den äldre generationens materiella värderingar. Den materiella hållningen ger uttryck för 

trygghet, tillväxt och säkerhet medan den post- materiella hållningen mer värderar valfrihet, 

föränderlighet och miljö/estetik. I ett samhälle innebär denna utveckling att befolkningens 

värderingar att omvandlas enligt den yngre generationens värderingar, de postmateriella 

värderingarna, då de äldre materiella värderingarna försvinner, viket Inglehart kallar ”den 

tysta revolutionen”. Enligt honom kommer denna förändring även att visa sig i hur individer 

värderar arbete. Detta innebär att den yngre generationen alltid, oavsett när undersökningen 

görs, kommer att värdesätta till exempel fast anställning, högre lön och trygghet lägre än den 

äldre generationen. 24   

 

3.1.4 Zetterberg  

 

Hans L Zetterberg talar om förändringar i samhället utifrån termerna yttrevärldsvärderingar 

och inrevärldsvärderingar. Han menar att olika värderingsmönster växer fram beroende på 

vilken tidsperiod individen befinner sig i. Yttrevärldsvärderingar är typiska för 

industrisamhället med nyckelord såsom solidaritet med arbetarna såväl som med 
                                                 
23 Berglund, T (2001) Attityder till Arbete i Västeuropa och USA. Teoretiska perspektiv och analyser av data 
från sex länder. Sociologiska Institution, Göteborgs Universitet. Sid. 168 
24 Inglehart, R. (1977) The Silent Revolution. Changing values and political styles among western publics. 
Princeton: Princetons University Press, i Bohlin, I. (2003) Sid. 22 
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produktionen. Det är den ekonomiska tillväxten och en hög levnadsstandard de anställda 

arbetar för. Inrevärldsvärderingar däremot är typiska för välfärdsstaten och nyckelorden här är 

empati och personlig utveckling. Det är arbetet i sig som står i centrum och vad det ger i fråga 

om mening, potential för den egna utvecklingen samt kamratskap. Man arbetar med andra ord 

för livskvalitet och självutveckling.25  

 

3.1.5 70-talisterna  

 

Thomas Fürth, Åke E. Andersson och Ingvar Holmberg har utifrån enkäter med drygt 8000 

ungdomar i 20- årsåldern från alla delar av Sverige visat på att en viss åldersklass är präglad 

av gemensamma uppväxthistorier. 26  Dessa uppväxthistorier förmedlas mellan direkta 

upplevelser och media som individen sedan bär med sig och förstärker under hela sin 

livslängd.27  

 

De menar att 70- talisternas värderingar skiljer sig markant från tidigare generationers då de 

formas både av arvet från den svenska historien och från det globala 

kommunikationssamhället. Värderingarna tycks utgå från ett postindustriellt K- samhälle, det 

vill säga Kunskap, Kompetens, Kreativitet, Kommunikation och Kultur, och 90- talets 

konjunkturnedgång verkar inte ha påverkat denna post- materialistiska utveckling.28     

 
Vår grundhypotes är att det bland dagens unga finns värderingar som är dåligt anpassade till det 

försvinnande industriella samhället, men som lätt låter sig anpassas till villkoren i det nya samhälle 

som vi valt att kalla K-samhället. … många av de generationskonflikter och politiska 

motsättningar som vuxit fram under 1980-talet är avspeglingar av konflikten mellan gamla 

värderingar och en ny verklighet. Medelålders människor bär på gamla värderingar medan de unga 

redan anpassat sina värderingar till en verklighet som nu tar form, om än under stor instabilitet. 29 

 

70- talisterna är de första som har vuxit upp i det elektroniska informationssamhället vilket 

har blivit en del av vardagen genom bland annat datorernas intåg i hemmen och arbetsplatsen. 

                                                 
25  Zetterberg, H.L. (red) (1983) Det osynliga kontraktet. En studie i 80- talets arbetsliv. SIFO: Vällingby. Sid. 
44f 
26 Andersson, Å.E., Fürth, T., Holmberg, I. (1993) 70- talister. Om värderingar förr, nu och i framtiden. 
Bokförlaget Natur och Kultur: Stockholm. Sid. 11 
27 A.a Sid. 18 
28 A.a Sid. 12 
29 A.a Sid. 30, 38 
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Mediautbudet har även förändrats och många av de bilder och kulturella företeelserna 

runtomkring oss levereras av världsomspännande mediaföretag.30  

 

Andersson, Fürth och Holmberg sammanfattar respondenternas framtida yrkesval genom att 

peka på att fria och rörliga arbeten är önskemålet där man kan se intressanta resultat av sitt 

arbete och att ”det viktiga idag är inte att bli något fint, utan att göra något intressant.” 31 

 

3.1.6 Sammanfattning av generationsdiskussionen 
 

Thomas Fürth, Karl Mannheim, Ronald Inglehart och Hans L Zetterberg tar alla 

utgångspunkten att vid vilken tid en individ är född påverkar hur den individen ser på 

omgivningen. Individernas erfarenheter präglas av det samhälle de växer upp i och Mannheim 

pekar på att det är genom samhällsförändringar generationsspecifika åsikter framkallas. 

Inglehart och Zetterberg trycker mer på de skillnader i värderingar som har uppstått över tid 

och menar bland annat att det ekonomiska klimat en individ växer upp inom påverkar vilka 

värderingar som blir viktiga. Trots detta är det viktigt att komma ihåg, precis som Fürth 

påpekar att bara för att en viss åldersgrupp har växt upp under liknande förhållanden under 

samma tidsperiod kan de ändå ha olika erfarenhetsbakgrund. Olikheterna kan uppstå 

exempelvis genom individens uppväxtort och utbildningsnivå.  

 

3.2 Arbetstillfredsställelse 

 

Innan jag presenterar ett antal olika teorier angående Arbetstillfredsställelse vill jag föra en 

diskussion kring de skillnader i kön, ålder, utbildningsbakgrund och etnicitet som har 

framkommit i den tidigare forskningen.  

 

3.2.1 Kön, ålder, utbildning och etnicitet 
 

                                                 
30 A.a Sid. 17 
31 A.a. Sid. 61 
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Kvinnor anses ha lika hög eller högre tillfredsställelse än män trots att de generellt har haft 

sämre arbetsförhållande än män. Detta kan tolkas på flera olika vis. En tolkning är att kvinnor 

har lägre anspråk på sina arbeten än män utifrån att kvinnor har sämre villkor och chanser i 

arbetslivet, kvinnors lägre förväntningar är med denna tolkning helt enkelt ett resultat av 

anpassning av rådande förhållanden. En annan förklaringsmodell är att kvinnor och män har 

olika könsspecifika socialisationserfarenheter på det sättet att kvinnor blivit mer fostrade med 

fokus på en familjeroll på bekostnad av en yrkesroll. För männen skulle det vara tvärtom 

enligt denna förklaringsmodell.32 Detta har dock minskat över tid och kvinnor och män med 

liknande arbetsförhållande uppvisar inte längre några större skillnader. Detta kan ha sin grund 

i att familjerollen har fått allt mindre betydelse i relation till yrkeslivet. Även ålder har visat 

sig ha betydelse för arbetstillfredsställelsen och det är de äldre som är mer tillfredsställda än 

yngre. Detta kan ha sin förklaring i att yngre ofta tvingas ta temporära arbeten som ligger 

under deras anspråk eftersom de är nya på arbetsmarknaden. De äldre kan på samma vis 

genom förvärvade erfarenheter och meriter ha uppburit arbeten med goda arbetsförhållanden 

och belöningar. Det kan även förklaras genom generationsspecifika socialisationserfarenheter. 

Utifrån detta perspektiv skulle den högre arbetstillfredsställelsen bland de äldre vara ett 

resultat av lägre anspråksnivåer beroende på generellt sämre uppväxtvillkor. Även 

utbildningsnivå har visat sig ha betydelse. Detta kan ha sin förklaring i att de med högre 

utbildning har större möjligheter att skaffa sig ett arbete med goda arbetsförhållanden. Det 

finns även en tendens till det motsatta, att högutbildade är mindre tillfredsställda vilket kan 

vara ett resultat av att de högutbildade skapar förväntningar om bättre arbetsförhållanden 

eftersom avsikten med en utbildning inte sällan är att kvalificera sig för bättre arbetsvillkor. 

Det kan även vara resultatet av att en utbildning generellt ger upphov till större valmöjligheter 

vilket kan vara en grund till en mer kritiskt inställning till de rådande arbetsvillkoren. 33  

 

I min genomgång av den tidigare forskningen kring ämnet arbetstillfredsställelse fann jag en 

stor brist på diskussioner kring etnicitetens betydelse. Jag fick därför gå till den internationella 

och framförallt den amerikanska forskningen där ämnet har längre tradition. Forskning har 

visat på att det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och etnicitet och det är 

minoriteterna som är minst tillfredsställda i sin arbetssituation. Förklaringsorsaker till detta är 

                                                 
32 Theandersson, Christer (2000) Jobbet – för lön, lust eller andra värden. Sociologiska Institutionen, Göteborgs 
Universitet. Sid. 29 
33 A.a. Sid. 30 
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att minoriteterna känner sig mindre accepterade och mindre inkluderade.34 Även 

stigmatisering och enskilda individers inställning till att hantera denna stigmatisering samt ett 

misstroende av deras kompetens ges som förklaringsorsaker.35  

 

3.2.2 Pfannenstill 

 

Redan 1954 diskuterade Bertil Pfannenstill36 begreppet arbetstrivsel och de svårigheter 

begreppet för med sig. I den då befintliga forskningen kring arbetsplatsens sociologiska och 

psykologiska aspekter diskuterades problemen utifrån trivsel på arbetsplatsen eller 

arbetsglädje. Problematiken låg i att de båda begreppen inte hade någon enhetlig betydelse.37 

Eftersom individer kan definiera trivsel och glädje på olika vis blir det viktigt för forskaren att 

veta hur den tillfrågade har förstått frågan och vad hon/han menar med trivsel och vilka 

motiven är till varför hon/han trivs och varför det egna arbetet uppfattas som ”bra” eller ”inte 

bra”. Informanten måste med andra ord motivera sin inställning och på så vis fås kunskap om 

vilka faktorer som anses bidra till en positiv känsla av arbetet. Problemet med detta är att 

individer kan ha en positiv känsla inför sitt arbete utan att trivas. Pfannenstill pekar på att 

individen exempelvis kan värdera arbetet med positiva termer bland annat på grund av den 

prestige det ger men ändå inte ”trivas”.38 Trivselbegreppet blir då en fråga om en viss attityd 

vilket innebär att det inte är något statiskt. Pfannenstill skriver: 

 
På grund av dessa egenskaper kan studiet av attityder bli av socialpsykologiskt och sociologiskt 

intresse. Arbetet eller de specifika momenten i arbetet tillhör de sociala objekten, som motsvaras 

av vissa attityder hos individerna, samtidigt som dessa attityder har påverkats av det samhälle 

individerna lever i.39  

 

                                                 
34 Mor Barak, M. & Levin, A. (2002) Outside of the corporate mainstream and excluded from the work 
community: a study of diversity, job satisfaction and well-being. Community, Work & Family, Vol5, No. 2. Sid. 
149 
35 Flores Niemann, Y. & Dovidio, J. F. (1998) Relationship of Solo Status, Academic Rank, and Percieved 
Distinctiveness  to Job Satisfaction of Racial/ Ethnic Minorities. Journal of Applied Psychology. Vol. 83. No. 1 
Sid.63,66 
36 Docent i filosofi och grundare av Sociologiska Institutionen vid Lunds Universitet. 
http://www3.lu.se/info/lum/LUM_10_96/LUM10_19_sociolbok.html (060411) 
37 Pfannenstill, B. (1955) Begreppet arbetstrivsel: Belyst genom en sociologisk fältundersökning av gruvarbetare 
i nordvästra Skåne. Gleerup: Lund. Sid. 36 
38 A.a. Sid. 35-38 
39 A.a. Sid 56f 
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Dessa attityder är alltså de sociala attityder som uppkommer från exempelvis en 

grupptillhörighet eller av en social situation.40  

 

Som tidigare nämnt har det varit svårt att hitta hållbara teorier angående vilka faktorer det är 

som påverkar individens arbetstrivsel och arbetstillfredsställelse. Trots svårigheterna kring 

ämnet menar en del forskare att arbetstillfredsställelse är användbart för att skapa ”ett 

sammanfattande intryck av arbetsmiljön som helhet”.41  Den tidigare forskningen har visat på 

att det finns ett antal faktorer som påverkar men vad som är den mest betydande faktorn är 

dock omdiskuterat. I en del teoritraditioner har faktorer som berör arbetets art och innehåll 

förmodats spela stor roll. Dessa är bland annat utvecklingsmöjligheter i form av lärande, 

autonomi och stimulerande arbetsuppgifter. 

 

3.2.3 Herzberg  

 

Det engelska begrepp som ligger närmast begreppet arbetstillfredsställelse är job 

satisfaction.42 En av de mer kända och användbara definitionen av detta begrepp är: 

 
 …pleasureble or positive emotional state resulting from the appraisal of one’s job or job 

experience.43 

 

En av de mer kända forskarna av job- satisfaction är arbetspsykologen Frederick Herzberg 

med sin tvåfaktorsteori. Han menade att hög arbetstillfredsställelse inte uppnås genom det han 

kallar hygienfaktorer - nämligen hög lön, god fysisk arbetsmiljö, anställningstrygghet eller 

goda mellanmänskliga relationer. Dessa faktorer kan endast underlätta arbetstillfredsställelsen 

men inte förklara dem enligt Herzberg.  Det som krävs för hög arbetstillfredsställelse är 

istället att individer måste kunna tillfredställa grundläggande inre behov vilket exempelvis 

innebär stimulerande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter. Herzberg teorier har dock 

                                                 
40 A.a Sid. 57 
41 Höög, J. (1985) Arbetstillfredsställelse – ses arbetet främst som ett mål eller medel? Sociologiska 
Institutionen, Stockholms Universitet. I A.a. Sid. 27 
42 A.a. sid. 36 
43 Locke, E. A. (1976) The nature and Causes of Job Satisfaction Chicago:Rand McNally. Sid. 1300 i  Flores 
Niemann, Y. & Dovidio, J. F. (1998). Sid.58 
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ifrågasatts och motbevisats i studier som har visat att lönen har betydelse i den övergripande 

arbetstillfredsställelsen.44  

 

3.2.4 Dahlström 

 

Sociologen Edmund Dahlström har visat på att den övergripande arbetstillfredsställelsen är 

beroende av två omständigheter. Den första omständigheten är så kallad områdesvikt och 

hänvisar till den vikt den anställde lägger vid arbetssituationens olika delområden. Om 

områdesvikten är låg har den även marginell betydelse för den övergripande 

arbetstillfredsställelsen, är den hög har den istället en central betydelse. Den andra 

omständigheten som styr arbetstillfredsställelsen berör de förväntningar och anspråk som 

individen har på de olika delområdena. Är anspråken låga krävs det mindre för att vara 

tillfredsställd och är anspråken höga krävs det mer.45  

 

3.2.5 Theandersson  

 

Christer Theandersson, universitetslektor i organisationssociologi vid Högskolan i Borås 

behandlade arbetstillfredsställelse i sin avhandling vid Sociologiska Institutionen vid 

Göteborgs Universitet Jobbet – för lön, lust eller andra värden. Denna avhandling har sin 

bakgrund i en studie finansierad av Arbetsmiljöfonden från åren 1992- 1994 och genomfördes 

utifrån cirka 1400 enkäter med anställda inom industri, handel, vård och omsorg och offentlig 

förvaltning. Utifrån resultaten av denna undersökning lyfter Christer Theandersson fram ett 

antal aspekter som kan vara avgörande för arbetstillfredsställelsen.46 De är: 

 

- bra lön 

- intressant och omväxlande arbete 

- ett arbete som är av värde för andra människor 

- möjlighet till att ta egna initiativ 

- möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter 

                                                 
44 Theandersson, C. (2000) Sid. 27f 
45 A.a. Sid. 27 
46 A.a sid. 107-118 
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- möjlighet till att lära sig nya saker 

- bra kamratskap 

- god anställningstrygghet 

- bra fysisk arbetsmiljö 

- liten risk för arbetsskador 

- ej fysiskt tröttande arbete 

- ej psykiskt påfrestande arbete 

- möjlighet till att avancera till högre positioner 

 

I Theanderssons egen avhandling lyfter han fram ett antal faktorer som mer än andra avgjorde 

om de anställda var tillfredsställda eller ej. Dessa var. 

 

- bra kamratskap 

- möjlighet till att lära sig nya saker 

- möjlighet till att ta egna initiativ 

- liten risk för arbetsskador 

 

I min analys av mitt empiriska material kommer jag att använda mig av de fyra sistnämnda 

faktorer Theandersson har lyft fram som betydelsefulla för arbetstillfredsställelsen för att se 

om det överrensstämmer eller avviker från det mina informanter uppfattar som 

arbetstillfredsställelse. Innan jag jämför mina informanters ord angående 

arbetstillfredsställelse utifrån Theanderssons resultat kommer jag att skapa en bild av dem 

som 70- talister. 

 

4. Analys 
 

Både Inglehart och Zetterberg pekar på generationsspecifika skillnader beroende på vilket 

ekonomiskt och socialt klimat individerna befinner sig inom. För 70- talisterna var första 

mötet med arbetsmarknaden inte sällan ett negativt möte. Arbetslösheten var rekordartad och 

ungdomarna var de stora förlorarna. 
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4.1 Barn av sin tid? 

 

Resultatet av denna konjunkturnedgång bland mina informanter ser till viss del olika ut. Ilir 

och Julie var arbetslösa en längre tid efter avslutad gymnasieutbildning. De gick på A-kassa 

och Ilir fick praktikplats genom Arbetsförmedlingen. Flera i deras omgivning levde under 

liknande villkor. Julie säger:  

 

Jag stämplade då. Alla man kände var ju arbetslösa.    

 

De två andra har delvis andra upplevelser då de alltid haft anställningar, det de kallar 

”ströjobb”. Det är även dessa två som har rest i världen en hel del under åren efter gymnasiet, 

resor som till stor del betalades genom att de arbetade i de olika länderna. På så vis blev den 

svenska arbetsmarknaden något de sköt på framtiden. Som jag tidigare nämnt har alla fyra 

informanter läst vidare på universitetsnivå. Detta var dock inget självklart för alla.  För Ilir 

och Julie fanns det ingen akademisk tradition i hemmet och deras val att studera grundade sig 

på att alternativet hade varit arbetslöshet. Julie säger: 

 
Sen att man började plugga, det var ju så att gå ut gymnasiet, vad kunde man då få för jobb? Jag 

sökte ju jobb. Sen började många att plugga så då tänkte jag att det är kanske det som är svaret. 

 

För Johan och Anna, båda från familjer med akademisk bakgrund fanns inte den rådande 

arbetsmarknaden med som en faktor i beslutet att studera vidare.  På frågan om varför han 

studerade vidare svarade Johan: 

 
Vetgirighet. Jag ville lära mig mer om olika grejor. Dels det men sen fanns det även en social press 

också. Mer undermedvetet att man skulle helt enkelt ta en examen från föräldrarna. Det var inget 

som var uttalat eller så att man var tvungen, men för mig åtminstone var det ett måste. 

 

Inglehart menar att efter andra världskriget och välfärdssamhällets intåg har 

självförverkligande och social tillhörighet, de så kallade post-materiella värderingarna fått allt 

större utrymme. Zetterberg talar om inrevärldsvärderingar som typiska för samma 

välfärdssystem med nyckelorden empati och personlig utveckling.  Arbetet blir fokuserat på 

livskvalitet och självutveckling. Bland mina informanter fanns det en tydlig tendens till 

aspekten att arbetet skulle vara utvecklande för individen. Arbetsuppgifterna ska på något sätt 
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vara givande. Det var även viktigt för dem att känna ”att de gjort något bra”. Att vara med och 

påverka både sin egen verksamhet och samhället spelar stor roll för den övergripande 

arbetstillfredsställelsen. Även känslan av att känna sig behövd var en viktig faktor.  Utifrån 

Andersson, Fürth och Holmbergs framtidsvision, att det är de fria och rörliga arbeten som 70- 

talisterna vill ha, stämmer med det informanterna poängterade. ”Det viktiga är inte att bli 

något fint, utan att göra något intressant” blir talande. Dock menade Johan att för hans del 

fanns det även ett visst status- tänkande i valet av arbete, både från sin egen personliga 

uppfattning men även hur andra ser på hans yrkesval.  
 

Avslutningsvis vill jag även beröra Ingleharts teori angående att den yngre generationen alltid 

kommer att prioritera hög lön, fast anställning och trygghet lägre än den äldre generationen. 

För den övergripande arbetstillfredsställelsen var inte detta viktiga aspekter i arbetet enligt 

mina informanter. Trots stora skillnader i lönen uppgav alla fyra informanterna att de var 

nöjda. De satte även lönen i relation till hur mycket de hade att röra sig med och mindre i 

relation till det arbete de utförde. Möjligtvis kommer detta att förändras om familjesituationen 

blir en annan. Alla informanterna pekade även på att deras uppfattning om det egna arbetet till 

stor del har förändrats sedan de först kom ut i yrkeslivet.  Johan säger: 

 
Man ställer ju högre krav liksom, det gör jag. Jag jobbar inte i London för 25 kronor i timmen. Det 

skulle jag aldrig göra, det är inte aktuellt. Tänk att slösa bort all den kunskap man fått på att sortera 

potatis liksom. Det är fullständigt idiotiskt.   

 

Generellt relaterar de till att kraven på arbetsplatsen ökat sedan de studerade och att de vill ha 

användning för den erfarenhet de fått. Kraven på den övergripande arbetstillfredsställelsen har 

med andra ord ökat. Vilka är då de viktigaste faktorerna för informanterna angående deras 

upplevelse av arbetstillfredsställelse?  

 

I Theanderssons resultat poängterar han fyra faktorer som var mer avgörande än andra i 

upplevelsen av arbetstillfredsställelse. De var bra kamratskap, möjlighet att lära sig nya saker, 

möjlighet till att ta initiativ och liten risk för arbetsskador. Detta var faktorer som 

diskuterades, tillsammans med andra, under intervjuerna med informanterna. Liten risk för 

arbetsskador och den fysiska arbetsmiljön generellt var inget informanterna la större vikt och 

betydelse vid. Att kunna ta initiativ och möjligheterna till att lära sig nya saker hade betydelse 

för informanternas övergripande arbetstillfredsställelse. Inledningsvis vill jag diskutera 
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organisationens betydelse eftersom det var ett område informanterna tydligt poängterade och 

gång på gång kom tillbaka till angående arbetstillfredsställelsen.  

 

4.2 Organisationens betydelse för arbetstillfredsställelsen 

 

I intervjuerna med informanterna visade det sig tydligt att organisationen de arbetade inom 

var av stor betydelse för deras arbetstillfredsställelse. Inte sällan var organisatoriska faktorer 

avgörande om de upplevde sin arbetsplats som tillfredsställande och som en anledning till att 

söka sig vidare. Förändringar i organisationen, oklara och otydliga besked från ledning och 

otillräckliga arbetsbeskrivningar där det inte fanns klara riktlinjer om vem som gjorde vad 

beskrevs som ”onödig irritation” av flera. Julie och Anna relaterade detta till viss del till deras 

könstillhörighet. Julie säger: 

 
Det är ju en stor organisation med många människor och många olika sätt att jobba… I vår 

organisation är nog 95 procent av alla chefer män. Allra högsta bänkraden, eller vad man ska kalla 

det, är alla män. Det är väldigt svårt som kvinna och dessutom en ganska ung kvinna att påverka 

direkt. Man måste gå via en man varje gång. Varje vecka.    

 

För henne var det ett tydligt problem i utförandet av arbetsuppgifterna att inte kunna arbeta 

med det som egentligen ingår i hennes position och arbetsbeskrivning. Inte sällan behöver hon 

ta kontakt med en manlig kollega för att få igenom det som borde komma från henne direkt. 

Anna har en manlig kollega med samma arbetsuppgifter som hon själv. Hon säger: 

 
Det som är irriterande med att jobba så tillsammans med en man. Det är aldrig någon som tror att 

jag är chefen. Det är inte hans fel men han hade kunnat lyfta mig mer, göra mer och säga att vi är 

två här. Det har varit återkommande under alla år att folk kommer in och säger ”Var är chefen? 

och då, ja hon sitter här. Det händer jätteofta. Det kom en kvinnlig producent som sa ”Är det ingen 

här?” och jag bara tänkte, jo, jag är här och jag är sekreteraren så du behöver inte bry dig om mig, 

jag ska bara plocka upp från papperskorgarna här.  

 

Otydlighet från organisationens sida är något alla informanter pekar på som negativa inslag. 

De hänvisar bland annat till att det ofta finns en oklarhet i var de olika uppgifterna och 

befogenheterna börjar och slutar. Anna säger angående ledningens vilja till en platt 

organisation: 
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Det påverkar mycket eftersom det blir så otydligt. Samtidigt så vill man ha med alla men sen 

samtidigt så behöver man direktioner, att någon leder. Det finns ju informella ledarskap också i de 

olika grupperna som är frustrerande. En platt organisation som inte är genomarbetad är jättedåligt 

för det blir liksom otydligt allting. Man har olika syn på viket ansvar man har. 

 

Inte sällan berodde en stor del på den icke arbetstillfredsställande situationen på dålig kontakt 

med ledningen och chefen. Johan säger: 

 
Företaget är odynamiskt, mycket rigiditet, ingen kompetensutveckling… Vi får dålig information 

från ledningen angående den ekonomiska situationen och har återkommande problem med 

organisation och ledning. Detta påverkar givetvis förtroendet. Det är onödiga irritationsmoment, 

det är rätt irriterat som det ser ut nu… Hon (chefen) kan inte entusiasmera någon, hon kan inte 

motivera någon, hon kan inte fatta klara och tydliga beslut, hon sprider information till många 

människor, informationen blir desinformation istället för att gå en klar och tydlig väg. Hon är 

extremt snål, eller kostandsmedveten som hon säger själv och hon väljer ut människor hon väljer 

att inte tycka om och så kör hon hårt på dem och dissar allting dom gör medans andra kommer 

undan med samma saker. Och så har hon rent generellt en ganska konstig personalsyn, det är lite 

ett onödigt ont, det går dåligt för att hon inte har kunnat förmedla sin vision eller något sånt, vad 

hon vill med företaget. Hon har inte sagt ett ord.    

 

Även de andra uttrycker missnöje med chefen och menar att detta till stor del påverkar 

arbetsupplevelsen, precis som Johan. Ilir säger: 

 
Det suraste jobbet jag haft. Dåligt system påverkade att det var surt. Chefen ville hävda sig hela 

tiden och sa ”har du gjort det nu?, har du skickat det nu?” Gjorde du fel kunde han ge dit ett riktigt 

helvete. Det var en väldigt hierarkisk ordning med en massa småchefer som skulle hävda sig. 

Mycket koll hela tiden, om man kanske råkade komma fem minuter för sent. 

 

För honom blev den hierarkiska ordningen och den konstanta kontrollen en väldig viktig 

faktor i att han tog tjänstledigt.  Julie var också den enda av informanterna som upplevde att 

organisationen kunde visa uppskattning för hennes arbete. På frågan om hon kände sig 

uppskattad svarade Anna: 

 
Väldigt sällan. Dålig organisation på att ge beröm. Det är ju ofta så att verksamheten är 

överdimensionerad för den verksamhet som finns där och riktigt mycket att göra. Det är väldigt 

sällan jag får uppskattning för mitt jobb. Folk säger till mig när det inte funkar, när det inte är bra. 

Då säger folk till men väldigt sällan där någonting är bra.  

 22



 

Johan kände inte heller någon uppskattning från organisationen men menade att mellan 

kollegorna var det mer vanligt att man gav varandra beröm och stöttade varandra.  

 

Organisationen är som tidigare nämnt den faktor som utan tvekan är mest viktig för 

arbetstillfredsställelsen för informanterna. Samtidigt som detta måste poängteras i analysen 

vill jag även ha en närhet till de faktorer Theandersson pekar på och valde då att kategorisera 

materialet i Lärande och initiativ samt Relationer. Ganska snart stod det dock klart att det 

även här, framförallt inom Lärande och initiativ, var det en fråga om organisationens stora 

inflytande på arbetstillfredsställelsen. På grund av detta väljer jag att placera Lärande och 

initiativ som underkategori till Organisationens betydelse för arbetstillfredsställelsen.  

 

4.2.1 Lärande och initiativ 

 

Christer Theandersson lyfte fram möjligheter att lära sig nya saker och möjlighet till att ta 

initiativ som betydande faktorer till arbetstillfredsställelse. Detta var även något mina 

informanter lade vikt vid. Att kunna utvecklas i sin yrkesroll och att ha möjligheten att genom 

egna initiativ påverka arbetet sågs som viktigt i den övergripande upplevelsen. Möjligheterna 

till detta skiftade dock dem emellan. Ilir säger: 

 
Egna initiativ? Det var väldigt hierarkiskt. Det var inte lönt att ta egna initiativ även om man hade 

tankar om att kunna förbättra. Då slösade man tid, den tiden kunde användas till att skicka iväg 

grejor, allting handlade om att skicka iväg grejor. Vad vi sa och tyckte sket de i.    

 

Även Johan ger uttryck för att det inte alltid är positivt med egna initiativ och menar att efter 

ett tag slutar han att prova nya idéer och tankar eftersom de inte blir väl mottagna. Julie och 

Anna har en något annan upplevelse på sin arbetsplats. I deras arbeten ingår det att ta egna 

initiativ och att utveckla sin egen kompetens mer. Julie förklarar på följande vis: 

 
Ofta måste jag själv ta besluten angående kunderna om det måste gå fort. Det är bra att man får 

göra det. Man kan ta många egna initiativ gentemot företaget men sen om det händer något är en 

annan sak. Det är bra att man kan det och de välkomnar väldigt mycket egna initiativ. Hade man 

inte tagit egna initiativ och beslut så hade man nog inte passat in överhuvudtaget. Man måste ha 

skinn på näsan och visa framfötterna.  
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Alla informanterna, oavsett möjlighet till att göra det eller ej, menade att initiativ och 

påverkan var viktigt för dem, precis i enlighet med Theanderssons resultat.   

 

4.3 Relationer  

 

Tidigare har relationer inom organisationen och relationen till chefen diskuterats utifrån 

informanternas svar. Under intervjutillfället pratade vi även om relationer till medarbetarna, 

både i egenskap av kollegor och i egenskap av en mer social karaktär. Det var tydligt att alla 

uppskattade arbetskamrater med vilka de kunde äta lunch, fika och byta några ord i förbifarten 

tillsammans med, men det var inget de tryckte på som viktigt för den övergripande 

arbetstillfredsställelsen. Samma sak gällde med kollegorna de hade kontakt med beroende på 

arbetsuppgifterna. Med andra ord var det önskvärt och trevligt men fungerade det inte var det 

inte avgörande för arbetstillfredsställelsen. En anledning till detta kan vara att alla 

informanterna planerade att sluta sin anställning och lade därför inte mycket ansträngning på 

arbetskamrater de inte planerade att behålla. Ilir formulerade detta på följande vis: 

 
Jag var enda utlänningen där också. (Nu) kan man börja analysera dom jävla grejorna man har i 

huvudet, då är det klart att man kan tycka ett och annat, det var ju jäkligt mycket rasistiska skämt. 

Det var ju hela tiden, om någon gjorde något annat så var det hela tiden, han är turk, han är arab, 

det var mycket sånt liksom. Jag visste att jag inte skulle stanna där så jag brydde mig inte om dom 

rasistiska skämten.   

 

Utifrån informanterna generellt umgicks de inte med arbetskamrater utanför arbetstid, 

förutom om det inte var initierat av företaget, vid exempelvis julfester. Åldersskillnader och 

olika intressen angavs som andledningar till detta. Johan och Anna hade dock vissa sociala 

relationer med arbetskamrater utanför arbetstid. Johan säger: 

 
Med vissa. Man åker ju inte hem till någon och tittar på film eller så. Det är att man går ut och 

dricker en bärs efter jobbet men det är sällan. De flesta av mina kollegor har barn och så är det 

väldigt hög medelålder på kontoret, cirka 50-55, vissa är yngre och alla har familj utom jag, barn, 

barnbarn. Känns inte som att jag har så mycket gemensamt med dem.  
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Anna var den som hade flest sociala kontakter med medarbetare utanför arbetstid. Detta hade 

dock sina negativa sidor då hon menade att det kan vara svårt att separera yrkesrollen från det 

mer privata.   

 
Sen måste man kunna separera jobbet från privatlivet så att man inte tar med sig den ovänskapen 

när man träffas privat… vi fick så småningom så olika roller. Olika roller och olika åsikter om hur 

biografen skulle skötas. Det gick inte att förena med personlig vänskap. Det är jättetråkigt. Det 

påverkade även arbetsplatsen och det bildades olika lojaliteter.    

 

De negativa upplevelserna av att umgås med arbetskamraterna utanför arbetstid påverkade 

med andra ord även arbetssituationen. Att tala om de negativa sidorna i sitt arbete och att 

trycka på det som inte fungerar var återkommande bland informanterna. Det var svårare för 

dem att sätta ord på det som gav dem arbetstillfredsställelse. Detta kan ha sin grund i att alla 

fyra uppgav att de inte kände arbetstillfredsställelse och trivsel i sitt arbete. Alla ville gå 

vidare och göra något annat. Trots detta frågade jag dem vad de tänkte på angående begreppet 

arbetstillfredsställelse vilket jag avslutningsvis presenterar.  

 

 

4.4 Vad är arbetstillfredsställelse? 

 

För Anna är det en grundförutsättning för arbetstillfredsställelse att kunna initiera och påverka 

de olika projekt hon arbetar med. Då jag frågade henne om hennes tankar kring begreppet 

arbetstillfredsställelse svarade hon: 

  
Det är dels att jag känner att jag lär mig någonting att jobba, att jag lär mig nya saker och att jag lär 

mig lösa problem. Att blir bättre och bättre, att hitta vägar för att bli bättre på jobbet man har, det 

tycker jag är väldigt tillfredsställande.  

 

Julie hade liknande tankar: 

 
Har ett jobb man går till där man har några uppgifter och förhoppningsvis så löser man dom och 

sen får man feed-back om det går bra eller dåligt. Där man får ett ansvar där man också kan 

påverka. Jag blir tillfredsställd genom att jag löser någonting, man når ett mål och man har en 

chans att påverka vad målet är. Kan jag påverka så är det väldigt stor arbetstillfredsställelse. Sen 

om man når målet är en annan sak men man har gjort vad man kan.  
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För Johans del är arbetstillfredsställelse: 

 
För min del så betyder det att jag har att göra, att jag har uppdrag så att jag rent fysiskt arbetar, att 

jag håller mig igång och att jag kan arbeta med olika saker inom samma tjänst liksom. Och att det 

finns en bra genomtänkt kompetensutveckling inom företaget.  

 

Ilir betonade betydelsen av arbetsuppgifterna mer tydligt för arbetstillfredsställelsen än de 

andra: 

 
Det handlar ju ändå om att göra det du blir tillsagd eller erbjuden att göra… det är 

arbetsuppgifterna som räknas. Om alla trivs med sina arbetsuppgifter finns det ingen anledning att 

det snackas en massa skit, då blir det roligare att producera. Det är arbetsuppgifterna som är det 

primära. Trivs man med det kommer att det andra bara att flyta på.  

 

Som tidigare nämnts ville alla informanterna byta arbetsplats. De betonade då att det som 

uppfattas som arbetstillfredsställelse enligt dem, och det som påverkar den övergripande 

arbetsupplevelsen var något de med tiden blev mer och mer känsliga för. De använde med 

andra ord upplevelsen av tidigare arbete som en avgörande faktor i framtida yrkesval. Utifrån 

detta kan man utläsa en framtidsvision där de kommer, med hjälp av erfarenheten, att känna 

sig mer och mer tillfredsställda med sin arbetssituation.  

 

 

5. Avslutande diskussion 
 

70- talisterna är unika i sina upplevelser av arbetslivet eftersom det var den första 

generationen som befann sig i gränslandet mellan det traditionella samhället och det nya 

kommunikationssamhället. De är även unika då deras första kontakt med arbetslivet bestod av 

en konjunkturnedgång som inte setts på över 50 år.  

 

Genom att diskutera vad som är bra och inte bra med informanternas arbetssituation, precis 

som Pfannenstill påpekar, har jag fått en övergripande bild av deras arbetstillfredsställelse. 

Det absolut mest framträdande i analysen av mina informanters ord har varit deras fokus på 

organisationen. Edmund Dahlström pekade på områdesviktens betydelse för den övergripande 

arbetstillfredsställelsen och det blir tydligt även för mig. Den negativa upplevelsen av 
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organisationen och den negativa upplevelsen av arbetssituationen menar jag har ett tydligt 

samband. Alla informanter talade om organisationen som ett hinder i att nå 

arbetstillfredsställelse och alla informanter ville även byta arbete. Även om det fanns positiva 

sidor i deras tjänster var organisationen det område som överskuggade det andra. Ingleharts 

och Zetterbergs teorier om det post-materiella samhället och inrevärldsvärderingar stämmer 

väl med vad informanterna påpekar som viktiga faktorer. Att kunna utvecklas, påverka och ta 

egna initiativ var något de alla ville men inte hade fullt utrymme till.   

 

Utifrån mina informanters ord kunde jag inte utläsa några större skillnader i hur männen och 

kvinnorna uppfattade sin arbetstillfredsställelse. Dock menade de två kvinnorna att deras 

könstillhörighet satte käppar i hjulet i deras arbetsutövning. För en av informanterna blev den 

etniska minoritetstillhörigheten en negativ faktor i relationen med arbetskamraterna, en faktor 

som han vid det tillfället inte var beredd att hantera genom att reagera och ifrågasätta. Just 

relationen med kollegor är något Christer Theandersson menar har stor betydelse för 

arbetstillfredsställelsen. Detta är dock inget informanterna trycker på. ”Fungerar det är det 

bra, annars går det ändå” tycks vara en gemensam hållning.  

 

Mina resultat går inte hand i hand med det Theandersson kommit fram till. Det är dock 

intressant att mina resultat istället ligger väldigt nära Herzbergs tvåfaktorsteori. 

Hygienfaktorerna, utan avgörande betydelse för arbetstillfredsställelsen, är även av låg 

betydelse för informanterna. Stimulerande arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheter 

däremot poängteras extra mycket, i enlighet med tvåfaktorsteorin.   

 

Förvånande för mig var att ingen av de intervjuade kände sig övergripande tillfredsställda 

med sin arbetssituation. Kanske är detta ett resultat av att ingen av dem arbetar med det de 

utbildat sig inom. Alla hade över tid skapat sig en bild av hur de ville att deras arbetssituation 

skulle se ut, något de hade utvecklat under sin yrkeskarriär. Kraven på arbetet hade ökat sedan 

de först kom ut på arbetsmarknaden. Kanske är detta ett tecken på att de genom sin utbildning 

förväntar sig mer.  

 

Vad är då arbetstillfredsställelse för en 70- talist? Från mitt material går det att utläsa att 

arbetstillfredsställelsen inte sällan relateras till organisationens uppbyggnad och om den 

öppnar upp för utveckling, initiativtagande och påverkan. I nära samband med detta menade 
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informanterna att arbetsuppgifterna, att kunna göra något som var av betydelse för individen, 

även var av stor vikt för den övergripande arbetstillfredsställelsen. 

 

Avslutningsvis menar jag att det behövs mer och ny forskning kring ämnet 

arbetstillfredsställelse. De tidiga teorierna är ofta grundade på forskning som inte är 

applicerbara på den nya tidens arbetsförhållande och arbetsmarknad. De nya generationernas 

intåg i samhället ställer också nya krav och förutsättningar på arbetsgivarna. Från denna 

undersökning kan till exempel utläsas den starka kritiken mot och ifrågasättande av 

organisationer som väldigt framträdande. Detta kommer att påverka arbetsgivarnas arbetssätt 

och möjligheter till att rekrytera och behålla personal. Den senare tidens fokus på olika former 

av gemenskapsbyggande inom arbetsgrupper och organisationer i stort kanske istället ska 

ersättas av arbetsgivarnas vilja till att se och förbättra de negativa inslagen i organisationen.  
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Bilaga: Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

- Kön? 
- Ålder? 
- Var arbetar du? 
- Vilken typ av anställning?   

 
Intervjupersonens uppfattning av arbetstillfredsställelse 
 

- Vad motiverade dig till att studera efter gymnasiet? 
- Vilka var förväntningarna hemifrån?  
- Vad får dig att känna/inte känna tillfredsställelse på din arbetsplats?  
- Vad är det som gör att du är/inte är tillfredsställd med dina arbetsuppgifter? 
- Vilken är den viktigaste faktorn för arbetstillfredsställelse? 
- Förändrar sig din uppfattning om din egen arbetstillfredsställelse? Varför? 
- Vad motiverar dig till att gå till arbetet? 
- Får du uppskattning för ditt arbete? Av vem? 
- Har du ett omväxlande/monotomt arbete? 
- Vill du byta arbetsplats? Varför/varför inte? 
- Får du ta egna initiativ? Vill du det? 
- Får du vara med i beslutsprocesser? Bra/dåligt? 
- Är du nöjd med din lön? Varför/varför inte? 
- Anställningsförmåner? 
- Har du möjlighet till att vara ledig när du vill det? 
- Jobbar du ensam/i lag? Bra/dåligt? 
- Trivs du med dina arbetskamrater? 
- Umgås ni utanför arbetstid? 
- Är gemenskapen viktig för att du ska känna arbetstillfredsställelse? 
- Skulle du ha samma uppfattning om ditt arbete om det inte fanns en fungerande 

gemenskap? 
- Är relationen till din chef viktig för din arbetstillfredsställelse? 
- Är det något du vill att din chef skulle göra för att öka arbetstillfredsställelsen? 
- Vad har dina föräldrar för utbildning och arbetserfarenhet? 
- Viken är din drömarbetsplats och drömarbetsuppgifter? 
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